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Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- Trung tâm Quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- VPĐD các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn;
- Bản tin, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền
thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố,
các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung như sau:
1. Thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số
Việt Nam lần thứ II năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành,
các cấp và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các quan điểm chỉ đạo, đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đồng
bào các dân tộc thiểu số Việt Nam. Cỗ vũ, động viên và phát huy sức mạnh khối đại
đoàn kết dân tộc, củng cố lòng tin, sự đồng thuận của đồng bào dân tộc thiểu số đối
với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (Kế hoạch
số 343/KH-BTTTT ngày 10/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông).
2. Thông tin Quyết định phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản văn hóa thế giới
Khu phố cổ Hội An giai đoạn 2020 -2025, định hướng đến 2030 nhằm giới thiệu,
tuyên truyền, quảng bá và phát huy tầm quan trọng, các giá trị nổi bật toàn cầu của
Khu phố cổ Hội An. Bảo vệ tính toàn vẹn, tính xác thực, giá trị nổi bật toàn cầu của
di sản, đảm bảo tính thống nhất hài hòa giữa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản
với phát triển kinh tế xã hội. ( Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của
UBND tỉnh Quảng Nam)
3. Tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm
2020 nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ các giải
pháp để ngăn chặn, đấu tranh tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh
công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người, tổ chức tuyên
truyền, giáo dục góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động
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của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội và nhân đân. (Kế hoạch số 25/KHBCĐ ngày 14/02/2020 của Ban chỉ đạo PCTP,TNXH và XDPTTDBVANTQ).
4. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện công tác quản lý nhà nước, phát huy vai trò
của các cấp, các ngành trong việc quản lý khoáng sản cát, sỏi lòng sông, cửa biển
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. ( Văn bản số 610/UBND-KTN ngày 11/02/2020 của
UBND tỉnh Quảng Nam).
5. Tuyên truyền phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn để các cấp
chính quyền và người dân biết, chủ động thực hiện, tăng cường sử dụng điện, nước
tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí nước. (Văn bản số 344/BTTTT-TTCS
ngày 10/02/2020 của Bộ Thông tinn và Truyền thông).
6. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày
22/10/2010 của Bộ Chính Chị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
phòng, chống tội phạm trong tình hình mới nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của
cả hệ thống chính trị, kết hợp giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp các loại tội phạm.
(Văn bản số 26/KH-BCD ngày 14/02/2020 của Ban chỉ đạo PCTP,TNXH và xây
dựng PTTDBVANTQ).
7. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an
toàn vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh với chủ đề: Đẩy mạnh cải thiện
điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại
nơi làm việc. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/5/2020 đến 31/5/2020. (Kế hoạch số
620/KH-UBND ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh)
* Truy cập tại website: dptqnam.gov.vn vào mục Văn bản tuyên truyền/ Báo
chí xuất bản để tải nội dung các văn bản chỉ đạo trên.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và tổng
hợp báo cáo kết quả tuyên truyền quý I/2020 về Sở Thông tin và Truyền thông để
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (Phòng Thông tin- Báo chí-Xuất bản, email:
phongbcxbqnam@gmail.com).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (Báo cáo);
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT-TH huyện;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP,TTBCXB.
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